
ALKOMETRI (ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS UN MARĶĒŠANAS PRASĪBAS) 
 

TVĒRUMS 

Mēraparāts, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu, ir valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauts 
stacionārs, pārvietojams vai pārnēsājams mērīšanas līdzeklis, ar kuru nosaka alkohola koncentrāciju 
personas izelpas gaisā noteiktajās kļūdu robežās un kurš ir paredzēts normatīvajos aktos noteikto 
prasību izpildei nepieciešamo pierādījumu vai apliecinājumu iegūšanai 

 

LATVIJAS NOTEIKUMI 

Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumi Nr. 310 "Prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda 
alkohola koncentrāciju personas izelpas gaisā" 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA 

Piedāvāt un laist tirgū un nodot lietošanā var tikai tādus alkometrus, kam veikta tipa apstiprināšanas 
procedūra un veikta tā pirmreizējā verificēšana atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumos Nr. 624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un 
pirmreizējās verificēšanas atzīmēm" noteiktajai kārtībai. 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

PAR NOTEIKUMIEM ATBILDĪGĀ IESTĀDE 

Latvijas Republikas Veselības ministrija 
Mājaslapa: www.vm.gov.lv 
Tālr.: +371 67876000 
E-pasts: vm@vm.gov.lv 

TIRDZNIECĪBAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs  
Mājaslapa: www.ptac.gov.lv 
Tālr.: +371 65452554 
E-pasts: pasts@ptac.gov.lv 

 

 

GALVENĀS PRASĪBAS TIRGUS DALĪBNIEKIEM  

• Latvijā ražotajiem alkometriem piemērojamas tādas tehniskās specifikācijas, kuras atbilst 
Nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē publicētajiem standartiem. 

• Alkometriem ir izvirzītas metroloģiskās un tehniskās prasības, kas noteiktas Ministru kabineta 
2021. gada 18. maija noteikumu Nr. 310 "Prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda alkohola 
koncentrāciju personas izelpas gaisā" 1. pielikumā. 

• Alkometra ekspluatācijas apstākļi ir noteikti Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumu 
Nr. 310 "Prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda alkohola koncentrāciju personas izelpas gaisā" 
2. pielikumā. 

• Uz alkometra viegli saskatāmā, salasāmā, neizdzēšamā veidā ir norādīta ražotāja reģistrētā preču 
zīme vai ražotāja nosaukums,  tips un modelis, sērijas numurs un izgatavošanas gads, mērījumu 
diapazons, apkārtējās vides temperatūras diapazons, kurā alkometru drīkst izmantot,  
energoapgādes avota spriegums un strāvas frekvence. 

• Alkometra programmatūras identifikācijai ir jābūt nolasāmai alkometra displejā. 

• Alkometram ir jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai valsts valodā. Instrukcijā ir iekļauta 
informācija par alkometra darbības principu, pareizu ekspluatāciju, alkometra apkopi un 
pieļaujamo iestatīšanu. 
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